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01) (Enem) As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do equador e em pontos 

diametralmente opostos no globo terrestre.  Considerando o raio da Terra igual a 6 370 km, pode-se 

afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km/h, descontando as paradas de escala, 

chega a Cingapura em aproximadamente:  

 

 

02) (PUC) As rodas dianteiras de um caminhão têm 1m de diâmetro e dão 25 voltas, enquanto as rodas 

traseiras dão 20 voltas.  Nessas condições, é correto afirmar que a medida do raio de cada roda traseira, 

em centímetros, é igual a: 

a) 50,0 

b) 54,5 

c) 60,0 

d) 62,5 

 

03) (Obmep) Duas formigas partem do ponto A e vão até o ponto D, 

andando no sentido indicado pelas flechas.  A primeira percorre o 

semicírculo maior, a segunda, o segmento AB, o semicírculo 

menor e o segmento CD.  Os pontos A, B, C e D estão alinhados e 

os segmentos AB e CD medem 1 cm cada um.  Quantos 

centímetros a segunda formiga andou menos que a primeira? 

 

a) 2 

b)   

c) 
 

 
 

d)     

e)    

 

04) (UFRN) No protótipo antigo de uma bicicleta, conforme figura abaixo, a roda 

maior tem 55 cm de raio e a roda menor tem 35 cm de raio.  O número mínimo 

de voltas completas da roda maior para que a roda menor gire um número 

inteiro de vezes é: 

a) 5 voltas 

b) 7 voltas 

c) 9 voltas 

d) 11 voltas 
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05) Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado "Mineirinho", 

conseguiu realizar a manobra denominada "900", na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo 

atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação "900" refere-se ao número de graus que o atleta 

gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso, corresponde a: 

 

a) uma volta completa.  

b) uma volta e meia.  

c) duas voltas completas. 

d) duas voltas e meia.  

e) cinco voltas completas. 

06) (Ufrs) Se o ponteiro menor de um relógio percorre um arco de 
 

  
 rad, o ponteiro maior percorre um arco 

de: 

a)  /6 rad.  

b)  /4 rad.  

c)  /3 rad.  

d)  /2 rad.  

e)   rad.   

 

07) Às 11 horas e 15 minutos, o ângulo   (figura abaixo) formado pelos ponteiros 

de um relógio mede 

 a) 90°  

b) 112° 30'  

c) 82° 30'  

d) 120°  

e) 127° 30'  

08) (Fuvest) Dentre os números a seguir, o mais próximo de sen 50° é:  

a) 0,2.  

b) 0,4.  

c) 0,6.  

d) 0,8.  

e) 1,0.  
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09) (Mackenzie)Relativamente às desigualdades abaixo, é correto afirmar que:  

I) sen 2 > sen 3  

II) sen 1 > sen 30°  

III) cos 2 > cos 3  

 

a) todas são verdadeiras.  

b) todas são falsas.  

c) somente I e II são verdadeiras.  

d) somente II e III são verdadeiras.  

e) somente I e III são verdadeiras. 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES.  

 

O PIB (Produto Interno Bruto, que representa a soma das riquezas e dos serviços produzidos por 

uma nação) de certo país, no ano 2000 + x, é dado, em bilhões de dólares, por P(x) = 500 + 0,5x + 20 

cos( x/6)   onde x é um inteiro não negativo.  

 

10) (Ufpe) Determine, em bilhões de dólares, o valor do PIB do país em 2004.  

 

 

 

 

11) (Ufpe) Em períodos de 12 anos, o PIB do país aumenta do mesmo valor, ou seja, P(x+12) - P(x) é 

constante. Determine esta constante (em bilhões de dólares).  

 

 


